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EDITAL ABERTURA DE CONCURSO 
PARA INVESTIGADOR DOUTORADO 
PARA O SFCOLAB 
 

// CALL FOR A DOCTORAL RESEARCHER FOR SFCOLAB 
 

Referência: SFCOLAB/8 - IA 

 

O SFCOLAB – Associação SFCOLAB Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital na Agricultura, por 
decisão da Direção, abre concurso internacional para contratar um Investigador Doutorado, através de 
um contrato de trabalho a termo certo, no âmbito do concurso de “Contratação de Recursos Humanos 
Altamente Qualificados” aprovada pelo CENTRO 2020, projeto CENTRO-04-3559-FSE-000093. 

SFCOLAB – Associação SFCOLAB Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital na Agricultura, by 
decision of the Board of Directors, opens an international call to hire a Doctoral Reseacher, in the form 
of a fixed-Term Contract, under “Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados” approved 
by CENTRO 2020, project CENTRO-04-3559-FSE-000093. 

 

Requisitos de Admissão/Perfil do Candidato: 
 

Os candidatos podem ser nacionais, estrangeiros e apátridas que possuam os seguintes requisitos: 

- Doutoramento em Engenharia Informática, Engenharia Eletrotécnica e Computadores, 
Ciências e Tecnologias da Informação, Ciências da Complexidade, Matemática ou áreas afins; 
Doutoramentos noutras áreas mas com experiência em Inteligência Artificial poderão ser 
considerados. 

- Área de Investigação aplicada com utilização de Inteligência Artificial (IA); 

- Experiência no desenvolvimento de aplicações informáticas de IA e em particular nos 
aspetos relacionados com algoritmos de aprendizagem automática, Data Mining e Big Data; 

- Domínio escrito e oral da língua portuguesa e da língua inglesa (nível C1 do Quadro Europeu 
Comum de Referência ou experiência equivalente). 

 

Applicants may be any Portuguese national, foreign and stateless candidates that hold the following 
requirements: 

- PhD in Informatics, Electrical engineering, Computer Science, Information Technology, 
Complexity Sciences, Mathematics or related areas; PhDs in other areas but with 
experience in Artificial Intelligence can be considered; 

- Applied research using Artificial Intelligence (AI); 
- Experience in developing AI Applications in the domains of Machine Learning, Data Mining 

and/or Big Data; 
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- Fluent in Portuguese and English (written and spoken).  

 
 

Condições de Preferência 
 
Os seguintes fatores serão considerados preferenciais na admissão: 

 
- Experiência profissional na gestão e desenvolvimento de projetos de IA; 
- Experiência prévia em projetos de IA aplicados à Agricultura; 
- Experiência de participação em projetos de investigação nacionais e internacionais; 
- Experiência na preparação de propostas de projetos nacionais e internacionais; 
- Flexibilidade para trabalhar em projetos multidisciplinares de carácter público nacionais e 

internacionais; 
- Conhecimentos de Robótica e Perceção Sensorial.  

 
 

Preferential Conditions: 
- Experience in the management and development of AI projects; 
- Experience in AI projects targeting the Agricultural Sector; 
- Experience in participating in international and national research projects; 
- Experience in elaborating national and international research proposals; 
- Willingness to participate in public national and international multidisciplinary projects; 
- Knowledge in Robotics and sensorial perception. 

 

Legislação aplicável: 
- Convite-CENTRO-59-2018-23. 
- Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 93/2019, de 4 de Setembro na sua versão atual. 
- Código do Procedimento Administrativo, publicado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de Janeiro, 

na sua versão atual (CPA). 
 

Applicable Legislation: 
- Convite-CENTRO-59-2018-23. 
- Portuguese Labor Code, approved by Law nº 93/2019, from September 4th in its current version. 
- Administrative Procedure Code, as published in Decree-Law nº 4/2015, from January 7th in its 

current version (CPA). 

 

Plano de Trabalhos: 
- Liderar as atividades relacionadas com a aplicação de inteligência artificial e, em particular, a 

utilização de machine learning no domínio da agricultura; 
- Definição de ontologias e monitoração inteligente. Poderá ainda contribuir para o 

desenvolvimento de algoritmos de perceção ativa; 
- Supervisionar e elaborar candidaturas no âmbito de concursos de projetos de investigação, 

nacionais e internacionais; 
- Elaborar os planos anuais e plurianuais de atividades da sua área temática, com os respetivos 

orçamentos, para integração nos planos de atividade do SFCOLAB; 
- Identificar oportunidades e desenvolver todas as iniciativas tendentes à concretização em 

projetos que assegurem a viabilidade financeira da Associação e desenvolvimento das empresas; 
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- Supervisionar o trabalho de equipas de investigadores relacionados com a área de trabalho; 
- Participação em Reuniões de Projetos nacionais e internacionais; 
- Participação em conferências internacionais e publicação de artigos em revistas da 

especialidade; 
- Participação na organização de eventos científicos, de divulgação e disseminação. 

 

Work Plan Activities: 
- Lead activities related to the application of artificial intelligence and, in particular, the use of 

machine learning in the agricultural domain; 
- Definition of ontologies and intelligent monitoring. It can also contribute to the development 

of active perception algorithms; 
- Supervise and prepare applications in the context of national and international research 

project calls; 
- Develop the annual and multiannual plans of activities in its thematic area, with their budgets, 

for integration into the Association's activity plans; 
- Identify opportunities and develop initiatives aimed at implementing projects that ensure the 

financial viability of the SFCOLAB; 
- Supervise the work of teams of researchers related to its work area; 
- Participation in National and International Project Meetings; 
- Participation in international conferences and publication of articles in research journals; 
- Participation in the organization of scientific events, and dissemination events of the SFCOLAB. 

 

Composição do Júri: 
O júri será composto por dois elementos do Conselho Científico e um elemento da Direção do SFCOLAB. 

Members of the Jury: 

The jury will consist of two members of the SFCOLAB Scientific Council and one member of the SFCOLAB 
Board. 

 

Data de Início e Local de Trabalho: 
O contrato de trabalho a tempo inteiro deverá ter início no decorrer do segundo trimestre de 2020, com 
um período experimental inicial de 30 (trinta) dias. 

O trabalho será desenvolvido nas instalações do SFCOLAB em Torres Vedras, ou noutros locais necessários 
à execução das atividades. 

 

Start Date and Workplace: 

The full-time employment contract is expected to start during the second quarter of 2020, including an 
initial experimental trial period of 30 (thirty) days. 

The work will be developed at the SFCOLAB facilities in Torres Vedras, or in other places necessary for 
the development of activities. 
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Processo de Candidatura: 
O prazo de submissão de candidaturas está fixado em 15 (quinze) dias seguidos após a publicação deste 
edital e os documentos a apresentar (abaixo indicados) deverão ser enviados, em formato PDF, para o 
seguinte e-mail: catia.pinto@sfcolab.org, indicando a referência do concurso (obrigatório): 

a) Carta de Motivação em inglês; 

b) Curriculum detalhado em inglês; 

c) Certificado de Habilitações; 

d) Contacto de 2 referências. 

NOTA: A não conformidade com estes requisitos poderá determinar a rejeição imediata da candidatura. 

Candidatos com grau académico ou diploma estrangeiro devem apresentar os comprovativos do 
reconhecimento do grau académico nos termos do Decreto-Lei nº 66/2018. Qualquer candidato sem 
reconhecimento do grau não será admitido ao concurso. 

 

Application process: 

The deadline for submitting applications is set at 15 (fifteen) consecutive days after the publication of 
this call and the application documents (indicated below) should be sent, in PDF format, to the following 
e-mail: catia.pinto@sfcolab.org, indicating the reference of the position (mandatory): 

a) Motivation Letter in English; 

b) Detailed CV in English; 

c) Qualifications Certificate; 

d) Contact of 2 references. 

NOTE: The non-compliance with these requirements determines the immediate rejection of application. 

 
Candidates with an academic degree or foreign diploma must present proof of recognition of the 
academic degree under the terms of Decree-Law No. 66/2018. Any candidate without recognition of 
the degree will not be admitted to the competition. 

 

Critérios de avaliação: 
As candidaturas admitidas serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios: 

1. 50% Análise de curriculum, o qual será analisado de acordo com tendo em conta a seguinte 
ponderação:  

a. 40% Formação;  
b. 40% Experiência;  
c. 20% Outras competências demostradas 

2. 10% Carta de Motivação 
3. 40% Entrevista 

 

Evaluation Criteria: 
Admitted applications will be evaluated according to the following criteria: 
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1. 50% Curriculum analysis, which will be analyzed according to the following weighting:  
a. 40% Training;  
b. 40% Experience;  
c. 20% Other skills demonstrated  

2. 10% Motivation Letter  
3. 40% Interview 

 

Valor da Remuneração Mensal: 
O valor da remuneração associada a este posto de trabalho terá como valor base mensal bruto de 2420€. 

 

Monthly Salary: 
The remuneration associated with this job is based on a gross monthly base value of € 2420. 

 

Notificação de Resultados: 
O resultado final da avaliação será enviado a todos/as os/as candidatos/as através de correio eletrónico. 
A Associação SFCOLAB é livre de preencher o lugar ou não, podendo suspender ou dar por terminado o 
processo a todo o momento, bastando para tal informar todos os candidatos. 

 

Results: 
The final result of the evaluation will be sent to all candidates via email. The SFCOLAB Association is 
free to fill the position or not, being able to suspend or terminate the process at all times, just to inform 
all candidates. 

 

 

Torres Vedras, 15 de Maio de 2020 


